
III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian yang digunakan adalah content analysis dengan

mengidentifikasikan dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif dan

pelaksanaannya di lapangan secara empiris. Pendekatan yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah secara normatif dan empiris.

a) Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-

bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan

berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap

sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan

terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan

konsep-konsep hukum.

b) Pendekatan empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai

pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan

hukum pidana yang berkaitan dengan proses Penegakan Hukum terhadap

Pelaku Tindak Pidana Perbuatan tidak menyenangkan.
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B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan

data kepustakaan, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan.

Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Hakim di lingkungan

Pengadilan Negeri Kelas IA Gunung Sugih.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data

sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan

peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara

lain. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab undang-undang

hukum acara pidana (KUHAP), undang-undang nomor 4 Tahun 2004

tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer, seperti peraturan pemerintah, rancangan

undang-undang KUHP, keputusan presiden, putusan hakim

No.49/Pid.B/PN.GS dan petunjuk pelaksana maupun teknis yang

berkaitan dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup

bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder seperti hasil penelitian, bibliografi,

ensiklopedia, artikel-artikel dan kamus.
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C. Penentuan Populasi dan Sampel

1) Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek

penelitian. Dalam penulisan ini populasinya adalah aparat penegak hukum,

yang berwenang dalam menangani tindak pidana perbuatan tidak

menyenangkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

2) Sampel adalah sebagian data yang diambil dari populasi dengan menggunakan

cara-cara tertentu yang mewakili populasi. Sampel ditentukan secara

Purposive Sampling yang berarti sampel yang diambil disesuaikan dengan

tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili permasalahan yang

hendak dijawab dan dicapai. Responden yang dianggap dapat mewakili

populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah :

1) Hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sugih : 2 orang

2) Panitera di Pengadilan Negeri Gunung Sugih : 1 orang

3) Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 orang

Jumlah : 4 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi

lapangan, yaitu sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan

melakukan kegiatan melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan
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cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisa dan mengutip buku-buku

dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

b. Studi lapangan (field research) dilakukan untuk memperoleh data primer

dengan melakukan wawancara terhadap responden yang telah direncanakan

sebelumnya, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah

disusun dahulu.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari

lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

a. Seleksi data yaitu memeriksa kembali mengenai, kelengkapan kejelasan dan

kebenaran data yang telah diterima serta relevasinya sebagai peneliti.

b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan jawaban para responden menurut

jenisnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan

dalam menganalisa data.

c. Sistematika data yaitu menyusun data sesuai dengan bidang telaah atau pokok

bahasan dengan makna untuk memudahkan dalam menganalisis data.
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E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh, lalu diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu

dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian

kalimat atau penjelasan. Analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik

kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-

fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan

yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan

hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.


